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Joan Creus Oliveras

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 1. Impostos directes ............................
Capítol 2. Impostos indirectes ..........................
Capítol 3. Taxes i altres ingressos .....................
Capítol 4. Transferències corrents .....................
Capítol 5. Ingressos patrimonials ......................
Capítol 6. Alienació d’inversions reals ................
Capítol 7. Transferències de capital ...................
Capítol 8. Actius financers ...............................
Capítol 9. Passius financers .............................
Total estat d’ingressos ....................................

13.443.200,00
190.000,00
3.631.174,83
6.270.700,00
286.200,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
24.171.274,83

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal .......................
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Capítol 3. Despeses financeres .........................
Capítol 4. Transferències corrents .....................
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprev. ..
Capítol 6. Inversions reals ...............................
Capítol 7. Transferències de capital ...................
Capítol 8. Actius financers ...............................
Capítol 9. Passius financers .............................

9.138.759,14
10.441.750,00
127.310,00
1.138.975,00
0,00
1.557.650,00
193.250,00
0,00
1.573.580,69

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Josep Colell Voltas

Signatura 1 de 2

28/10/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

29/10/2019 Alcalde accidental

VIST el pressupost general per a l’exercici de 2020 i les seves bases d’execució,
format per l’alcalde i tramés al Ple de la corporació d’acord amb el que es preveu a
l’article 168 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
VISTA la plantilla del personal al servei de l’ajuntament, elaborada d’acord amb el
que es preveu als articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 25 a 28 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de
juliol.
VIST l’informe del director de Serveis Econòmics i interventor accidental núm.
291/2019, de data 8 d’octubre de 2019
ATÈS que la competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la
corporació, d’acord amb els articles 168.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i 52.2.f) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
L’Ajuntament Ple
ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Castellar
del Vallès per a l’exercici de 2020, el resum del qual per capítols de la classificació
econòmica és el següent:
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24.171.274,83 EUR

SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general de 2020, que figuren
a l’expedient i que inclouen el pla estratègic de subvencions i les bases reguladores
de les subvencions.
TERCER.- Aprovar la plantilla del personal al servei de l’ajuntament, que figura a
l’expedient.
QUART.- Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
CINQUÈ.- Entendre definitivament aprovat el pressupost general, les seves
bases d’execució i la plantilla en el cas que no es presentin reclamacions en el
període d’informació pública i publicar el resum per capítols del pressupost i la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, entrant en vigor en
l’exercici corresponent una vegada publicats.
Sentit de l’acord: La proposta fou aprovada per Majoria, amb el següent
resultat:
Vots a favor: DOTZE (12) dels regidors de Som de Castellar-PSC.
Abstencions: UN (1) del regidor de Cs.
Vots en contra: CINC (5) dels regidors d’ERC

Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari, amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

28/10/2019 Secretari
Signatura 1 de 2

29/10/2019 Alcalde accidental

Total estat de despeses ...................................
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